ROMÂNIA
JUDEŢULGORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT,
AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanțării unui program sportiv organizat de către Asociația Județeană de Fotbal Gorj

Consiliul Județean Gorj:
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice și Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism;
- Adresele Asociației Județene de Fotbal Gorj nr. 288/2022 și nr. 312/2022,;
- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art. 181, alin. (2), lit. c), art. 67, alin. 3, lit. b) și art. 72, lit. a) din Legea
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivă.
În baza art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 90.000 lei din bugetul local al Județului Gorj pentru finanțarea
programului sportiv având ca obiectiv general organizarea de către Asociația Județeană de Fotbal
Gorj a sistemului competițional județean de fotbal.
Art. 2. Plata sumei prevăzute la art. 1 se realizează din bugetul local al Județului Gorj pe anul
2022, și va fi utilizată exclusiv de către Asociația Județeană de Fotbal Gorj cu titlul de finanțare a
programului sportiv în derulare având ca obiectiv general organizarea sistemului competițional
județean de fotbal.
Art. 3. (1)Acordarea la plată a sumei prevăzute la art. 1 se va efectua în temeiul încheierii
prealabile a unui contract de finanțare, sub condiția încadrării în categoriile de cheltuieli eligibile
ce se circumscriu normelor financiare pentru activitatea sportivă în vigoare.
(2) Contractul de finanțare va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul și volumul
activităților specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanțarea programului,
defalcată pe obiective, activități și naturi de cheltuieli, obligațiile și responsabilitățile pârților.
(3) Prevederile contractului de finanțare au putere deplină pentru cele două părți,
constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

(4) Regimul de gestionare a sumei alocate și controlul financiar se vor face în condițiile
legii, pe baza documentelor justificative transmise de beneficiarul finanțării.
Art. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj pentru a semna contractul de
finanțare în forma prevăzută în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj și Asociația Județeană de
Fotbal Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

Nr.____________
Adoptată în ședința din _______2022
cu un număr de ______ voturi din
totalul număr de consilieri.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării unui program sportiv organizat de către
Asociația Județeană de Fotbal Gorj
Potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și Statutului, Asociația Județeană de Fotbal
Gorj este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având drept scop organizarea
activității în ramura de sport respectivă la nivelul Județului Gorj, cu respectarea statutelor și
regulamentelor Federației Române de Fotbal, și este recunoscută de drept ca fiind singura
autoritate a fotbalului asociație din Județul Gorj, prin raportare la prevederile art. 34, alin. 6 din
Legea nr. 69/2000, potrivit cărora: „La nivelul județului….se poate constitui, pentru o ramură de
sport, o singură asociație județeană”.
În conformitate cu legislația care reglementează regimul structurilor sportive, precum și cu
statutul propriu, scopul Asociației Județene de Fotbal Gorj îl constituie dezvoltarea constantă a
practicării jocului de fotbal și promovarea, coordonarea și controlul acestuia pe teritoriul județului
Gorj, până la nivelul Ligii a VI-a inclusiv.
Principalele obiective ale Asociației Județene de Fotbal Gorj sunt:
- organizarea, administrarea, coordonarea și controlul sistemului competițional județean și
Campionatelor Ligii a IV-a, a V-a, a VI-a etc și omologarea rezultatelor acestora potrivit
regulamentelor Federației Române de Fotbal;
- dezvoltarea și promovarea practicării jocului de fotbal pe raza Județului Gorj;
- promovarea și apărarea intereselor fotbalului județean pe plan intern;
- promovarea fotbalului județean, prin echipele reprezentative și cele ale cluburilor, în
competițiile naționale și internaționale.
Statutul Asociației Județene de Fotbal Gorj este aprobat de adunarea generală a membrilor afiliați
și avizat de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal.
Prin adresele nr. 288/2022 și nr. 312/2022, Asociația Județeană de Fotbal Gorj a solicitat sprijin
din partea Consiliului Județean Gorj pentru finanțarea programului sportiv având ca obiectiv
general organizarea de către Asociația Județeană de Fotbal Gorj a sistemului competițional
județean de fotbal, desfășurat în raza UAT – Județul Gorj de către această structură sportivă, prin
alocarea de la bugetul local a sumei de 100.000 lei necesare pentru finanțarea unor categorii de
cheltuieli specifice în conformitate cu scopurile și obiectivele Asociației și în interesul desfășurării
în bune condiții a programului competițional sus-menționat.
Aceste categorii de cheltuieli vizează, în esență, achiziționarea de materiale și echipamente
sportive, susținerea financiară a cheltuielilor de deplasare, cazare și masă cu selecționatele
județene în relația cu Federația Română de Fotbal, dotarea cu material pentru promovare a
competițiilor organizate la nivel județean.
Prin raportare la statutul juridic al Asociației Județene de Fotbal Gorj, sprijinul financiar se
încadrează, din punct de vedere al condițiilor de legalitate, în dispozițiile art. 181, alin. (2), lit. c),
art. 67, alin. 3, lit. b) și art. 72, lit. a) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, care
permit autorităților locale să finanțeze din bugetele proprii programele sportive proprii ale
asociațiilor sportive pe ramuri de sport, pe bază de convenții încheiate cu structurile sportive

respective, care să cuprindă prevederi cu privire la: obiectul și volumul activităților specifice,
suma stabilită pentru finanțarea programelor, defalcată pe obiective, activități și naturi de
cheltuieli, obligațiile și responsabilitățile părților.
Luând în considerare atribuțiile Consiliului Județean Gorj, stabilite prin Legea educației fizice și
sportului și prin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este motivată, sub
aspectul îndeplinirii cerințelor de oportunitate, acordarea sprijinului financiar a programului
sportiv având ca obiectiv general organizarea de către Asociația Județeană de Fotbal Gorj a
sistemului competițional județean de fotbal, instituția noastră participând astfel activ la atingerea
scopului declarat al acestei structuri asociative sportive, dar și al legii sportului care a prevăzut
posibilitatea de a acorda sprijin financiar din bugetele locale administrate de autoritățile
administrației publice locale.
Acordarea la plată a sumei se va efectua în temeiul încheierii prealabile a unui acord de finanțare,
sub condiția încadrării în categoriile de cheltuieli eligibile ce se circumscriu normelor financiare
pentru activitatea sportivă în vigoare, acord de finanțare ce va cuprinde prevederi cu privire la:
obiectul și volumul activităților specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru
finanțarea programului, defalcată pe obiective, activități și naturi de cheltuieli, obligațiile și
responsabilitățile părților.
Regimul de gestionare a sumei alocate și controlul financiar se vor face în condițiile legii, pe baza
documentelor justificative transmise de beneficiarul finanțării.
Față de aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării unui
program sportiv organizat de către Asociația Județeană de Fotbal Gorj, în forma prezentată.
INIŢIATOR PROIECT,
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării unui program sportiv organizat de către
Asociația Județeană de Fotbal Gorj
Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Județean Gorj aprobarea finanțării
programului sportiv având ca obiectiv general organizarea de către Asociația Județeană de Fotbal
Gorj a sistemului competițional județean de fotbal.
Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare îl constituie
prevederile:
- art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 181, alin. (2), lit. c), art. 67, alin. 3, lit. b) și art. 72, lit. a) din Legea educației fizice și
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.
Potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și Statutului, Asociația Județeană de Fotbal
Gorj este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având drept scop organizarea
activității în ramura de sport respectivă la nivelul Județului Gorj, cu respectarea statutelor și
regulamentelor Federației Române de Fotbal, și este recunoscută de drept ca fiind singura
autoritate a fotbalului asociație din Județul Gorj, prin raportare la prevederile art. 34, alin. 6 din
Legea nr. 69/2000, potrivit cărora: „La nivelul județului….se poate constitui, pentru o ramură de
sport, o singură asociație județeană”.
Prin raportare la statutul juridic al Asociației Județene de Fotbal Gorj, sprijinul financiar se
încadrează, din punct de vedere al condițiilor de legalitate, în dispozițiile art. 181, alin. (2), lit. c),
art. 67, alin. 3, lit. b) și art. 72, lit. a) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, care
permit autorităților locale să finanțeze din bugetele proprii programele sportive proprii ale
asociațiilor sportive pe ramuri de sport, pe bază de convenții încheiate cu structurile sportive
respective, care să cuprindă prevederi cu privire la: obiectul și volumul activităților specifice,
suma stabilită pentru finanțarea programelor, defalcată pe obiective, activități și naturi de
cheltuieli, obligațiile și responsabilitățile părților.
Având în vedere adresele Asociației Județene de Fotbal Gorj nr. 288/2022 și nr. 312/2022 și față
de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării unui program
sportiv organizat de către Asociația Județeană de Fotbal Gorj este întocmit cu respectarea
condițiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma
prezentată.
Director executiv,
Costel Marcău

Director executiv,
Victoria Ungureanu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
ANEXĂ
la HCJ Gorj nr. _____ din _______ 2022

CONTRACT DE FINANȚARE
a unui program sportiv organizat de către Asociația Județeană de Fotbal Gorj

CAPITOLUL I
Părțile
UAT - Județul Gorj - persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, strada
Victoriei, nr. 4, Județul Gorj, telefon: 0253/214006, fax: 0253/212023, e-mail: presedinte@cjgorj.ro,
cod fiscal 4956057, Cont IBAN RO61TREZ24A675000591100X, deschis la Trezoreria Municipiului
Târgu-Jiu, reprezentat prin Cosmin - Mihai Popescu – Președinte, denumită în continuare instituția
finanțatoare
și
Asociația Județeană de Fotbal Gorj, persoană juridică cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, B-dul
Constantin Brâncuși, nr.7, județul Gorj, telefon 0744581055, cont RO32RNCB0149042107220013,
deschis la Banca Comercială Română, certificat de identitate sportivă nr. 0001543/17.12.2001,
reprezentată prin Prunariu Mihai Octavian, în calitate de reprezentant legal și Udrea Lorin-Adrian, în
calitate de responsabil financiar, denumită în continuare structură sportivă
Având în vedere prevederile:
- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile art. 181, alin. (2), lit. c), art. 67, alin. 3, lit. b) și art. 72, lit. a) din Legea educației fizice
și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.
au convenit încheierea prezentului contract de finanțare.
CAPITOLUL II
Obiectul și valoarea contractului
Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea din bugetul local al Județului Gorj pentru
acțiunile/activitățile din cadrul programului sportiv având ca obiectiv general organizarea de către
Asociația Județeană de Fotbal Gorj a sistemului competițional județean de fotbal, prevăzute în anexa la
prezentul contract.
Art. 2. (1) - Instituția finanțatoare repartizează structurii sportive suma de 90.000,00 lei, pentru
finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la art. 1.
(2) - Suma prevăzută la alin. 1 va fi acordată Beneficiarului ca finanțare în condițiile stabilite prin
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ______ din _____ şi prin prezentul contract cu anexa sa, care
face parte integrantă din acesta, pe care Beneficiarul, prin semnarea prezentului înscris declară că le
cunoaște şi le acceptă.

CAPITOLUL III
Durata contractului
Art. 3. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la data
de 30.11.2022.
CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligațiile părților
Art. 4. - Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligații:
a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente
acțiunilor/activităților prevăzute în anexă, potrivit destinației stabilite prin contract și în
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
b) să realizeze acțiunile/activitățile prevăzute la art. 1, obiectivele prevăzute în anexă;
c) să promoveze denumirea instituției finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin
modalităţile convenite între părţi;
d) să menționeze în toate materialele de promovare „Program sportiv cofinanțat din bugetul
Județului Gorj pe anul 2022", împreună cu sigla Consiliului Judeţean Gorj;
e) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
f) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, nu mai târziu de data de 10 decembrie
2022, după încheierea acţiunilor/activităţilor, următoarele documente:
- raport final însoțit de documentele justificative de cheltuieli;
- decontul de imagine (un material de prezentare a desfășurării evenimentului, un exemplar
din materialul realizat – materiale de informare, de promovare, materiale realizate, materiale
foto, video, material de presă etc.) ;
g) să acorde drepturi de folosire Finanțatorului pe fotografiile sau video-urile care sunt depuse de
Beneficiar în decontul de imagine;
h) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în
termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele
primite, precum şi penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
i) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi
regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
j) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi
combaterea violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate potrivit prezentului
contract;
k) Să întocmească și să prezinte finanțatorului rapoartele solicitate și orice alte date privitoare la
derularea proiectului;
l) Să anunțe finanțatorul despre orice modificare intervenită în derularea proiectului; modificările
la contractul de finanţare se fac prin act adiţional, cu acordul ambelor părți, cu justificarea
detaliată a motivelor pentru care se doreşte schimbarea, în condițiile legii;
Art. 5. - Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de
respectare a dispoziţiilor legale;
b) să plătească suma prevăzută la art. 2;
c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia finanţatoare
are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei
repartizate, după caz.
CAPITOLUL V
Răspunderea contractuală
Art. 6. - (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale
în vigoare.
(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4
lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de 0,06% pentru fiecare zi
de întârziere, calculate prin raportare la cuantumul sumelor prevăzute în cererile de plată intermediare
aferente și/sau în raportul final privind realizarea obiectivelor proiectului.
(3) Nedepunerea de către beneficiar a dovezii efectuării plăților pentru facturile înscrise în cererea de
plată în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor virate de Autoritatea Finanțatoare,

atrage perceperea de penalități de întârziere de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere calculate la
cuantumul sumei virate în contul distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului.
Art. 7. - Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VI
Litigii
Art. 8. - Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face
obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită
se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
Art. 9. - Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se
realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de
structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.
Art. 10. - Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu
caracter tehnic, financiar şi administrativ.
Art. 11. - Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni
viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.
Art. 12. - Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia
finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportivă.

ANEXA

la contractul nr.____/____________

I.

Acțiunile/activitățile din cadrul programului sportiv având ca obiectiv general
organizarea de către Asociația Județeană de Fotbal Gorj a sistemului
competițional județean de fotbal ce urmează a fi finanțate din bugetul local al
Județului Gorj

1. Materiale și echipament sportiv: 60.000 lei
2. Deplasare, cazare și masă cu selecționatele județene și relația cu FRF (cu respectarea
H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă):
10.000 lei
3. Promovarea activităților AJF Gorj, a parteneriatului cu CJ Gorj: 5.000 lei
4. Dotarea cu material pentru promovare: 10.000 lei;
5. Alte cheltuieli (cupe, diplome, medalii, tricouri de campioni): 5.000 lei.
TOTAL CHELTUIELI: 90.000 LEI

II.

Scopul, obiectivele și indicatorii programului sportiv

A. Scopul:
Susținerea fenomenului fotbalistic și pregătirea tinerilor talente pentru înalta performanță
B. Obiective:
Obiectivul general:
Organizarea, administrarea, coordonarea și controlul sistemului competițional județean și
campionatului ligii a IV/V/VI, precum și omologarea rezultatelor acestora potrivit
regulamentelor FRF
Obiective specifice:
Dezvoltarea și promovarea practicării jocului de fotbal la toate nivelurile de vârstă;
Promovarea fotbalului județean
Organizarea competițiilor fotbalistice potrivit statului asociației.
C. Indicatori
C1. Indicatori de eficiență (denumire, unitate de măsură):
a) Participarea unui număr cât mai mare de jucători (copii, juniori și seniori) în competițiile
organizate
C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):
a) organizarea etapelor de campionat prevăzute în programul competițional
C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):
a) Dezvoltarea și promovarea practicării jocului de fotbal pe raza județului Gorj
PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

